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Προς: Τους Πρωτοβάθµιους Συλλόγους – Μέλη της Ο∆ΥΕ  
(µε την παράκληση να λάβουν γνώση οι συνάδελφοι) 
 
Συνάδελφοι, 
 
Όπως είναι γνωστό, µετά και την πρωτοβουλία – πρόταση των Πρωτοβαθµίων 
Συλλόγων της Αττικής, η οποία άµεσα υιοθετήθηκε µε οµόφωνη απόφαση 
του ∆.Σ. της Οµοσπονδίας, πραγµατοποιήθηκε χτες η συνάντηση µε τον 
Υπουργό της ∆ικαιοσύνης. Παρευρέθηκαν ισότιµα και τα µέλη των ∆ιοικητικών 
Συµβουλίων όλων, και των έξι, Συλλόγων / Ενώσεων ∆ικαστικών Υπαλλήλων µε 
έδρα την Αττική. 
 
Το ∆.Σ της Ο∆ΥΕ αλλά και οι παριστάµενοι εκπρόσωποι των Συλλόγων, θέσαµε και 
αναπτύξαµε τα βασικά αιτήµατα που περιέχονται στην ανοιχτή προς τον 
Πρωθυπουργό επιστολή διαµαρτυρίας που προηγήθηκε (βαθµολόγιο, επίδοµα 
ειδικών συνθηκών, προσλήψεις, Ταµείο Νοµικών) αλλά και τα επιµέρους 
διαχρονικά θεσµικά και λειτουργικά ζητήµατα (Ι∆ΑΧ, συνθήκες εργασίας, 
κατανοµή προσληφθέντων, ανακατανοµή οργανικών θέσεων, υπερωριακή 
απασχόληση, κτιριακές υποδοµές, αποφάσεις για τα αναδροµικά των 176€, 
εκλογική αποζηµίωση κ.α.). 
 
Εκφράσαµε την έντονη διαµαρτυρία του συνόλου των δικαστικών 
υπαλλήλων σε σχέση και µε την αθέτηση των δεσµεύσεων που ανέλαβαν ο 
Υπουργός της ∆ικαιοσύνης στο παρελθόν, ακόµα και στο πρόσφατο συνέδριο µας, 
αλλά πολύ περισσότερο ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, συναρτώντας µάλιστα την 
επίλυση των αιτηµάτων µας µε τη δηµιουργία του «πρωτογενούς πλεονάσµατος» 
(που επιτεύχθηκε µέσα από την αποµείωση των µισθών µας, τις φορολογικές 
επιβαρύνσεις – χαράτσια, τις δυσµενέστερες ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές 
προϋποθέσεις). 
 
Επισηµάναµε ότι σε σχέση µε άλλους κλάδους - που έστω και µερικά 
υιοθετήθηκαν αιτήµατά τους – στους δικαστικούς υπαλλήλους 
εξαντλήθηκε η σκληρότητα των µνηµονιακών επιλογών.  
 
Ο Υπουργός, παρότι αποδέχεται πλήρως το δίκαιο του συνόλου των αιτηµάτων 
µας, δεσµεύθηκε µόνο, εκ µέρους της Κυβέρνησης, για την προώθηση της 
διαδικασίας πρόσληψης των 500 δικαστικών υπαλλήλων, µέσω ΑΣΕΠ και µε 
αντικειµενικά κριτήρια για την επιτάχυνση των διαδικασιών πρόσληψης.  
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Σε ότι αφορά τους 236 (85 ΠΕ, ΤΕ και ∆Ε συν 151 ΥΕ) από την κινητικότητα µας 
ενηµέρωσε ότι είναι στην αρµοδιότητα του Υπουργού ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης η 
τελική υλοποίηση της διαδικασίας. 
∆εσµεύτηκε, επίσης, ότι θα εξαντληθεί ο πίνακας των επιτυχόντων του 
διαγωνισµού του 2009 µε την αναπλήρωση όσων από τους 200 δεν θα 
αποδέχονται το διορισµό τους. 
 
Για επιπλέον προσωπικό από την κινητικότητα, όπως είχε δεσµευτεί στο παρελθόν, 
δεν επανέλαβε τη δέσµευσή του. 
 
Σχετικά µε το βαθµολόγιο, µας επιβεβαίωσε την άρνηση της Κυβέρνησης να 
ψηφίσει την τροπολογία «µέχρι να απεµπλακούµε από την επιτήρηση της Τρόικα», 
όπως ακριβώς είπε. 
 
Αλλά και για το σύνολο των αιτηµάτων µας, δεν υπάρχει θετική ούτε έµπρακτη 
εξέλιξη.  
 
Ζήτησε δε τη συνεργασία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για όλα τα ζητήµατα, 
δηλώνοντας ενώπιον όλων των παρισταµένων ότι είναι ανοιχτός και διαθέσιµος 
ανά πάσα στιγµή για συνάντηση και διάλογο και µε το νέο ∆.Σ. της Ο∆ΥΕ. 
 
Απαιτήσαµε, έστω και την τελευταία στιγµή, λόγω και των επικείµενων πολιτικών 
εξελίξεων, από τον ίδιο αλλά κυρίως από την Κυβέρνηση, να φέρει προς ψήφιση 
την τροπολογία (µέχρι το τέλος του χρόνου, για όσο καιρό θα υπάρχει ακόµα 
Νοµοθετική ∆ιαδικασία) 
 
Συνάδελφοι,  
 
Η πρωτοβουλία των Πρωτοβάθµιων Συλλόγων µας είναι το πρώτο θετικό βήµα για 
την ανάδειξη, διεκδίκηση και υλοποίηση των δίκαιων αιτηµάτων µας.  
 
Είναι η ουσιαστική και αναγκαία προϋπόθεση για τη δραστηριοποίηση του συνόλου 
των Συλλόγων, που είναι η δύναµή µας και οδηγεί στην ενότητα και τη δράση.  
 
Καµία λοιπόν πλέον καθυστέρηση. Οι δικαστικοί υπάλληλοι δεν πρέπει να 
στρέψουν την προσοχή τους µακριά από τα πραγµατικά προβλήµατα και να 
αποπροσανατολιστούν από την εσωστρέφεια.  
 

Επισηµαίνουµε ότι, όπως ανακοινώσαµε και στον Υπουργό, οι συναντήσεις 
και οι επαφές της Ο∆ΥΕ µε θεσµικούς παράγοντες, από δω και στο εξής, 
θα γίνονται µε τη µεγαλύτερη δυνατή συµµετοχή των µελών του ∆.Σ. και 
των Πρωτοβάθµιων Συλλόγων, όπως έγινε και χθες. 

 
Η ενότητα, ο αγώνας και η συσπείρωση των εργαζοµένων στα 

συνδικάτα είναι η απάντησή µας. 
 

Για το ∆.Σ. της Ο∆ΥΕ 
 

Ο Πρόεδρος 
 

Γιώργος ∆ιαµάντης 

Ο Γενικός Γραµµατέας 
 

Χρήστος Λυµπερόπουλος 
 


